
turació, A/B», ps. 226-227), en tot aquest 
cúmul de dualitats, doncs, hi ha un punt 
de ruptura: la Iínia trencada inaprehensi- 
ble que no permet al narrador -i, per 
extensió, al seu lector- d'establir ordre en 
el caos (da historia de Salah K. no era 
més que un caos que calia ordenar», 
69); i concloure per aix6 mateix am% 
aquest gest d'impotencia que l'home és 
primer de tot «passió primitiva», i que 

xmalgrat I'evolució de les diferents civi- 
litzacions que han representat el caracter 
de la historia sobre I'espai de la terra, 
I'home sempre es troba arnb el seu esperit 
negatiu, sent natura* (p. 199). Aquest punt 
en concret hauria a radat a Gabriel Ferra- 
ter. Ara: la resta noso  sabem. S'assembla 
ben poc a una carta comercial. 

Jaume CABRÉ, Senyoria. Barcelona, Edicions Proa, 1991 («A tot Vent)), núm. 294). 
350 ps. 

L'any 1984, Jaume Cabré va publicar 
Fra Junoy o l'agonia dels sons i La teranyi- 
na. Fra Junoy va guanyar el premi Pruden- 
ci Bertrana 1983, el premi Cntica Serra 
d'Or 1985 i el premi Nacional de la Crítica 
1985. La teranyina va Tanyar el premi 
Sant Jordi 1983 i va au ir d'una operació 
~ m o c i o n a l  enveja%le. Tant per part de 
a critica corn per part de les nostres auto- 
ntats culturals, que el van fer encapcalar 
la llista d'un pa uet de llibres que, tra- 
duits frances, Ravien de servir per de- 
mostrar a la república veina que la cultu- 
ra (i la societat) catalana gaudia, un co 
passats els trangols, de bona salut. Finar 
ment, la seva adaptació al cinema li va 
acabar d'atorgar la cate oria de ~classic 
modern. arnb que, arnb ktos del film a la 
portada, encara el podem trobar avui dia 
a les nostres Ilibreries. Després d'aquest 
esclat, I'any 1985 Cabré. va publicar un 
Llibre de preludis que, tót i formar arnb els 
altrek dos precedents el que l'autor ma- 
teix ha anomenat «Cicle de Feixesn, va pas- 
sar una mica més inadvertit. Ara, després 
d'un parentesi de sis anys en el qual Cabré 
ha assolit un exit remarcable corn a guio- 
nista de televisió, apareix el seu darrer lli- 
bre: Senyoria. Encara que alguns cntics 
n'han parlat forca bé (Rarnon Pla ha desta- 
cat el seu aire  cl&sic» de «gran novella del 
XIX actualitzada~ i Xulio Ricardo Trigo l'ha 
declarada enovekla de l'any,,), no sembla 
pas que Senyoria pugui substituir I'exit de 
La teranyina -una mica oblidada, d'altra 
banda, per I'aparició en els últims anys de 
novekles corn ara Camí de sirga. 

Com la major part de l'obra de Cabré, 
Senyoria esta destinada a ser incorporada 
a les discussions sobre les característiques 
i la viabilitat de la novel.la historica a la 
Catalunya actual. En aquest cas, Cabré 
ens trasllada a la Barcelona de les acaba- 
lles del 1799. Enmig de la conupta aristo- 
cracia borbonica, don Rafel Massó, regent 

civil de llAudiencia de Barcelona, lluita 
per evitar la seva caiguda. La víctima prin- 
cipal d'aquesta lluita sera el jove poeta 
Andreu Perramon: don Rafel Massó, con- 
vencut que el poeta coneix el secret més 
perillós del seu passat, el fara empresonar 
i executar. Senyoria, doncs, ren de la 
historia les referkncies generaE i s'inven- 
ta la resta: els personatges (Ilevat d'algun 
cas, corn Ferran Sors o el baró de Malda), 
la trama i, fins i tot, una gran part de 
l'ambient cultural (els joves romantics es- 
criuen, arnb tota naturalitat, un catala 
postfabria impecable). Si aquests factors 
ja farien trontollar forca l'adjectiu de «no- 
vel.la historica~, les intencions globals del 
novel.lista aconsellen de prendre sense es- 
crúpols el de «novel.la d'ambientació 
historica». Perque, en el fons, Cabré el 
que vol és (com el1 mateix ha declarat) 
reflexionar, per mitja del retrat d'una so- 
cietat corrupta, sobre el poder i els seus 
mecanismes. Encara més, aspira a fer el 
retrat psicologic &un home que s'enfonsa 
irremissiblement arnb l'entrada del nou 
segle. 1, potser la intenció més original de 
totes, s'atreveix a canviar eis nostres es- 
quemes sobre l'evolució de la historia per 
tal de demostrar les seves tesis. A Senyo- 
ria, efectivament, la visió del món que 
triomfa no és as la dels joves romantics 
que citen ~oe tRe  i que somien en La Iliber- 
tat, sinó la dels aristocrates borbonics. La 
realitat és un món corrupte dominat per 
I'ansia de poder, i la resta són somnis de 
joventut. O literatura, corn el mateix autor 
assenyala ironicament quan fa que An- 
dreu i el seu amic Nando planegin una 
opera romantica que ha d'acabar arnb el 
crit: ((Abbiamo ucciso il lupa». Cabré es 
permet, pero, creure en un somni: el del 
malfat que, corn un leitmotiv, persegueix 
els personatges de Senyoria. 

Aquesta dualitat somni/vida, pero, tam- 
bé arriba fins al protagonista de la novel- 

EL Marges, 45. 1992 121 



la, don Rafel Massó. Si, per una banda, 
tenim els joves romantics i, er l'altra, els 
aristbcrates corruptes que &tenen el po- 
der, el cert és que don Rafel encara és 
capas de somiar: «Es a dir, que don Rafel 
només era felic arnb 1'Elvira o arnb el 
somni. Tal volta es tractava del mateixn 
(p. 113). En el prota onista de Sen oria, 
Cabré hi ha abocat efseu desig de Xr un 
personatge complex, analitzat en el mo- 
ment de la seva niina. La voluntat d'a- 
questa analisi ens la donaria la mateixa 
estructura del llibre, dividit en tres parts 
de títol ben explicit: «Sota el signe dlOrió» 
(és a dir, don Rafel corn a catador), «res-  
glai de les Pleiadesn (és a dir, don Rafel 
corn a cacat) i «Plutó erratic» (és a dir, 
l'infern i la mort). Don Rafel és l'únic 
ersonatge capac de combinar l'orgull, 

Fenveja i I'Msia de poder amb una certa 
sensibilitat i un cert sentit de culpabilitat. 
Senyoria, partint de La teranyina pel que 
fa a la meditació sobre el poder, vol anar 
més enlla vol oposar la complexitat de 
don Rafel al retrat pla, de personatges 
exclusivament mesquins, ue teníem a La 
teranyina. Aquesta seria, %e fet, la pedra 
de toc de la novella: Senyoria es podria 
considerar una obra reeixida si aconse- 
guís dur a teme aquest retrat complex 
del seu personatge sense anar més enlla. 
Perque el novel.lista ha estat més amatent 
a l'estructura externa de la propia novel.la 
que a la concepció del seu personatge. 

Seguint també La teranyina el que fa a R les pautes estilístiques, Cabré a estructu- 
rat Senyoria corn si fos una novella de 
misteri. Fins a la pagina 230, corn si di- 
guéssim, el lector no sa quina és la trama 
de la novella. Mentre hegia, ha anat tro- 
bant motius obscurs ( er que la erfídia 
de don Rafel contra ey pobre ~ n l r e u ? )  i 
personatges enigmatics (que hi pinta, el 
Ciset, en tota aquesta historia?). Aixo, afe- 
git a les coses que el lector sap i que els 
personatges ignoren (com el pobre Nan- 
do, que escriu cartes sense saber que mai 
no arribaran). No dubtem que aquest ti- 
pus de recursos, units a uns quants pessics 
d'erotisme i de procacitat, uguin ser 
atractius per al lector i fer Regidora La 
novella. Pero, tal corn s'ho planteja Cabré, 
la seva productivitat a l'hora de fer com- 
plexos els personatges és nulla. Perque 
Cabré, preocupat per crear el clima de 
misteri i perque després tot quadri, s'obli- 
da d'inventar escenes reveladores de la 
psicologia dels personatges, aquelles esce- 
nes que són les ue donen el gust i la 
racia duna nove?la. 1, a més a més, s'o- 

Elida dels matisos dels diferents ersonat 
ges: tots els aristbcrates són iguafde mise: 
rables i don Rafel és tan miserable corn 

ells, pero arnb les contradiccions, artifi- 
cioses per la manera corn són explicades, 
ue l'autor ha abocat al seu damunt. S'ha 

l e  dir, pero, que aquest engavanyament 
sicologic compta arnb un magnífic aliat: 

restil. També a imitació de La teranyina. 
Senyoria barre'a constantment la tekera 
Dersona arnb ejs discursos indirectes i di- 
Eectes. Contranament al que pot semblar, 
aquest recurs no enriqueix el retrat dels 
personatges, sinó que l'uniformitza. Per- 
que, a part que tots són igual de misera- 
bles, tots són igual de malparlats per din- 
tre. A més a més, la barreja de registres, 
sense cap motiu real que la justifiqui, difi- 
culta enormement la lectura seriosa del 
llibre. Per que, per exemple, don Rafel ha 
de pensar: «allo que havia llegit d'estu- 
diant que deia Seneca o no sé quin co- 
llons de pensador anticn (p. 91)? Un altre 
exemple una mica extrem, arnb un neolo- 
gisme, aquí, del tot incomprensible: «no- 
més la mala consciencia individual pot 
induir l'individu a descobrir-se davant de 
la justícia per rebre canya» (p. 340). 

Per tot aixo que acabem de dir i per 
algun altre recurs facilet corn ara fer que 
plogui al llarg de tota la novel.la, ens atre- 
vinem a dubtar de les excel4encies de 
Senyoria. Sens dubte, Senyoria és llegido- 
ra corn ja ho era La teranyina i, segons 
hem dit, fins i tot vol ser més ambiciosa, 
més corn lexa. Cabré ha abandonat la 
unovella Ristorica* i s'ha decidit per la 
novekla d'cambientació historican i pel re- 
trat psicologic. Pero no ha vol ut canviar 
una manera d'escriure els degctes de la 
qual 'a s'evidenciaven forca (malgrat la 
rebuda entusihtica d'una critica sotmesa 
a les necessitats culturals-propagandísti- 
ques del aís) a La teran ina. Tot plegat 
ens fa du%tar forca, magrat els premis 
rebuts al llarg de la seva carrera, d'un 
novel.lista que prefereix la lle ibilitat a l'e- 
laboració. Potser les arrels t'aquest ma- 
lentes s'haurien d'anar a buscar als on- 
ens generacionals de l'escriptor i a 

fobsessió que el1 i alguns corn anys te- 
nien per l'ampliació del públic Lctor ca- 
tala. Cosa que ens sug ereix una deman- 
da: la necessitat que hi \a de tenir algunes 
idees més clares sobre la generació dels 
setanta. Al costat de les classificacions ta- 
xonomiques, útils per a la historia i la 
sociología literaries, on qualsevol novel-le- 
ta té el seu lloc, s'hauria de comenqar a 
dir si n'hi ha ca que realment valgui la 
pena. Així, els e8itors sabrien que han de 
reeditar, els lectors que han de llegir i els 
escriptors podrien veure de quin peu cal- 
cen. 

Ressenyes 


